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ר׳ ליב а д
דא וועוט ךער צײלט זי;ער א^ײנע נע^יכטע וואס
עס האט זיך געטראפין יןיט ר׳ ליב 'שמ*ש $יט אײגיןע
העדעךט;אהר צוריק  ,זיא איז זײ״ער נײטיג פאר יערק
טעןשין צו לײעגען מען זאל וױסען אז הישי׳ת דןעי^גוט
ךעם וואס גײט אין זײגע ױעגין  ,אונ ®אךזיןען־ט
ןיןד אויף איהם .

®ערפאםט §אן י♦ בלאך־
פערקױפט אויף אײביג לרי״ל ט״ץ( .נאצדרוק פערבאטען)
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גע^צי?טע פץ ר לי ב л е д
אץ ךעם יאהר טױזינד אכט הונךעךט פינף אונ צװאנציג
חאט געװא ױנט אין ךיא גרויסע שט אט פליךעלפע אגרױםער גקיר
וואס מ ק דואט איט גערופין טיט זיין נאמען ר׳ כןלטן  ,יריזער גויויסר
^כיר איז גיווען זײער

,
,
,щ

אפ װמער אונ אנ א ט ס פ אךכ ט ע ער מאןי ,

א־נ אנרױסער ?על צדקה אונ נמ״ח אלע ארעמע א־נ נויט  3א -
ךעךפטינע חאגיין גיפונען אהילף בײא דיזען ' ר׳ קלמן אין הױז !
ךאס גלײכין זיין פרוטע פרויא שרה אין אױך ניט ;יװעל װײגיגער
מיט אלע מדות טובו ת פאר איר םאן

אונ .יעךער פון זײא בײלין

האבין נאגץ ? אז ^י עו צדקת גיטײלט אונ דאןד הא?ין זײערע
איז פאר גךעסערט גיווארין
גי׳שעפטין ןיןד ניט פעךטינעךט  ,נאר
זײערע אלע גישעפטין פון טאג צו פןאנ ! אונ ױיא האפין גילעכט
זייער גליקליך< נור דאס אײנציגע ה א ט זײא ;יפזנלט וואם ך א ס
האט ןײא פעךפיטערט זײער לעפין זײא האבין גןײן .קינדר גיסאט

,

עס ה א ט זײא אזוי' נענןףיננןט אז^.עס איז ױיא .זײער גאנץ ע׳טירית
ף ט איץ גיגאנגען

.זײא האבין.קיין פרייליכען

טאג אז־יף 1ײער

לעבין גיט גיהאט ,ניט אײן מאהל האגין זײא פאר גאקין טרעךין
אױף זײער עליניין לעבין וועןז ײ א האבין זיףי נו ר ר ע ר ם אנ ט דאס
זייער פערמעןין װעט בלײבין אין פךעטךע ה ענ ד אונ זײער נאמען
וועט ?אךנעםין וועךץ אויף דער וועלט  ,גלײך זײא וואלטין גאר
ניט אויף ךער וועלט ;יווען  ,איבער הױפט אז ןייא זײנען ניקוטען

,

צו ך ער;נל ט על אונ זײנען ^זױן גיווען נ א ה ענ ט צום טויט ה א ט זײא
^אר ךיא אויגין ניט געטרוקענט פון גרויס געוויץ  ,ז.ײא האגין
געברױכט פיל ;־אקטוױם אונ פיל בעלי שמות עס ה א ט זײא אפ

Щ

ג;קאסט פיל געלד אבער ״ עס ה אט זײא _קײן ז אך ניט גיהאלנ-ין
דען אז ג א ט וויל גיט
ר׳ ליי שפש

.קײנער דער בייא ניט העלפין :
ויהי

ויהי הי 1ם,עפ איז גװוען אין אײן געװיםין טאג יועו י עי י׳
קלמן איז נאך ניװען אין גיית המךריש אונ זיין פרומע״^רויא איז
ךזעי1ין אין איר ציםער אונ האט נעוױינט אויף איד עליוןטץ לע?ין
קובןט אוייץ אײן אלטער מאן אץ פאךער צימער׳ נעמט ךיא ךיגסט
אנךבה אונ ךער לאננט איהם  ,אפער ךער ארעמאן נעמט ניט צו
ךיא נרקה  ,זאנט ךיא דינסט לינער $רײנר פילײכט איז אײר ךיא
נדבח ווייןיג מוזט איר אזו נוט זיין אונ וואךטין אכןלײנע וױילע
גיז דער הערר אליין וועט צי הויזע,קאמען וועט איר אנן־עםערע
נדבה באקומען  ,איך הןען אײךלױן גךעםערע נדבה נעכין ״
גיין $יץ ליפע פרויא ענטפעךט דער אלפןער מאן איך ר אי
נור נײטיג ך א וויךטחען אלײן ױײטער״קיינעם ניט ׳ ןיא לױנןט
געשווינד אונ זאנט איר וויךטחען אז איץ אלטער מאן איז ךא אץ
פאךער צימער אונ זאגט אז יער האט אײך נײטינ  .זיא קומט ארײן
אןנ גע^ינט ךעם אלטץ ןואן שטימינךינ  ,זאגט זיא צו איס וואס
גוטעס וױלט איר מיר זאןין מײן ליבער נןריץה געוױס וועל איך
אײך וואס נוטעס זאגין  ,ענטפערט ךער אלטער טאן  ,איר זאלט
וויסען אז אץ ךעם ײאהל וועט איר אזון גיבאךען  .זיא האט ןיןד
(ןאנאנךער געױיינט אזנ זאןט צום אלטץ מאן  ,וואס קו$ט איר
נאך פון נןיר שפאם מאיק ,.ךען מיר זיינען ראך בײךע שױן צו
ךער עלטער ! וויא זקאן דען דאס מעגליך/ײן אז איןז זאל נאןד
אזין ןינ ארק  .איך שפאפ פון אײך גאר ניט עײן ליבע קרויא ,
עגטפעךט ךער אלטער  ,איהר וועט געוויפ אין דיזען יזאהר אזון
געװיןען  .זיא ךאנגקט איהס זײער אונ,זאגט צו איחם ווען ךיא
זאך װעט טיללוליןי פאסירען  ,וועל איך״וױסען ךאפ איר 1ײט איין
געטליכער מאן  ,אונ זיא גיט איהם .אשײנע נרכה  ,אונ,ער גײט
זיך ןיין ווענ ,ןיא האט קז־יס ךער לעפטךער מאן זאל כןימען פון
שול  ,קומט ןיא איהם שוין אנ^קעןין אונ זאגט איתם נ5ײך דיזע
נײע נאכריכט מיט ןרויס פךײד .
גקיצור פון דער זאך ^עם האט ^יט לאנג געדויערט אונ ךיא
גןרליא האט אננעפאננין ש?ירען 3ײא זיך דאפ זיא ^יז שוואננער
־*•;־עךער ^קאן יפאר יטטיץ וױא ןרוים ךיא פרײךע איז נױויען גײיא
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ךיא פאר £אלג $ .יט וױיגיגעד וויא אמאל בײא אונזער מוטער שךה
אז זיא האט אונזעו פא^ער יצחק געװאונען  ,זייא האבין גאר
ניט נעװאופט $יט וואס נאט צו דאגלןען פאר דעס גהייפען חסד
וואס ;;אט האט מיט זייא גיטאן  ,זײער צדקה מיט זײער גמ״ח
^יט זײער פרומקײט האט זיןד $אר דאפילט פיל מעהר  ,ךען щ
איז אן אשיעור גיווען זייער גװיס פרומקײט  щאיז עוין פאר
נ״ א גילאפין דיא געצײלטע מאנאטין אונ אומער פרומע פר1יא
האט היט מזל אישײנעם זון געװאונען וואם זײן שוישחײט הא«
אלעטען פאר ב^ענר ך א א1יגץ ; ךיא ,גרויפ פרײד וואש ״ עס'אין
ניוואיק בײא ךעס ר׳ קלטן מיט זײן פרױא,קאן זיך ;עדער אליין
ױינקען  ,עס איז כןײן מענטשליבע פעךער אום שטא^ד א1יס צו
שרײבין ךיא פרײד וואם ,עס איז גיװאךען בײא ר׳ קלמן אין הויז,
א־נ אױך אין נאנצע שטאט  ,מען וזאט גימאכט דעם ?רית טיט
ךיא נועפטע פאראד וואם נור געבין זקאן ,מען האט אױס נע^ינןט
נאך ךי?טען אין אלע וױיטע אונ נאהענטע שטעט אז אלע זןרעטע
אונ נויטבאדערפטעע זאלין קוטען צו ךעם אױם גיזעצטין טאנ גיייא
ךעם גנױ צ ם בךית אונ מען וועט יעדק גוט פאלוינען  ,מן הםתם
זײגען זיןי צו ואמען ניקומען ארעמע אונ נויט בעדערפטיגע ניט
גוײגיג ! אונ מען האט שוין ניסאט אן נינרײט זײער שײגע ציטעךין
זײער שײן א1ים געצירט  /מען האט יעדען זײער שײן אנטפאגמן
מי״ט ריא נרעסטע אויף ;אהטו;ג אונ מיט דיא גרעסטע ^הרע אין
ךער וועלט  ,אךעם אונ רײך האט מען אנטפאננין אלעס ינלײך ׳
הטתש גיט ווײניג ג;קאםט ךען עס האט _קײן
ו־ער פךית האט
געריכט וואס נור געפין ״קען ;יט גיפעלט צים ?ךית  /מק האט
נ^עסץ אונ נעטרונקין זיכץ טעג אונ אויך ךער בייא האט מען
ני־כט וױיניג תוךח גילעו־ינט  ,דען פון $יל שטעט ארום האבין ךיא
כפנים אונ ךיא גרעסטע לוטךים ;יט גיפעלט צוא זײן §ײא ךייןען
פרית ! בקיצור נאך זיבין טענ ארום האט ? ק ;עדען זײער שייגע
נדגית גינעפין  ’ ,אונ יעדען זיי^ר שײן אךענטליך בעהאגךילט אונ
^ען האט זייא אלעמען נאף הױוע גישקט .
אונזער ר׳ קלםן טיט זײן <ןר,ײא זײנען נעבליבץ האךעווק
ױיער
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זײעו נעלעטין זון  ,זײא הא^ין איהם אנאםען ני^עבין אויה ליב
^ער׳שטײט זיך דאס מען האט דעם .קינד.ערצויגין טיט ריא גרעסטע
אויפזיקט אין דער וועלט .דיזער קינד האט זיך זײןןר שײן^עוצוינין
$יז יער איז ךױיא;אר אלט גיווארין  ,אם ענדע האט זיןד אפער א1יס
;ילאזט זײער פכײד צו אגרויסין טרױער וויא דער שטיעער איז פון
אלע נרױןע פרײךען ווערט לײךען  ,דאס זעלבע װאר אױןד בײא
ר׳ קלמן ניט בעםער צו ;יגאננען  ,דען אזו וױא ךעם זונס גיראטעג־
נןײם אין אלע טעלות הן אין שיעקײט הן אין ,קלמקייט איז גיווען
זיץ ווילדקײט אויך גאר אן אגנרעג  ,אוטזאנסט הא?ין זיינע ליבע
עלטערין אן ניווענט זי;ער סיה אים ^.טוואס אײן צו האלטין פון
זײן גרויס ווילךקײט  щ ,האט אים ר)ײן הינרעתים ניט־אנט ^יט
מיט גוטין אוג אויך ניט מיט גײזין יעס האט וואם אטאג מערער
זײן צולאזענכןײט גע׳טטיגק  ,אונ ךער פון איז ז_ײנע עלטערינס
הערצער זײער ?ינןריעקט ניווען  ,זײא האג-ין הךןז איהם _קײן הה
ניהאט אין ערגעץ  ,מען איז ניקומען יעדער ווײלע צױא זײא טיט
אײן אגדערע כןלאגע א1יף ד;ער זון ! זייא האבין ךן־ פאר װאונ׳שען
ךאס לעבין וואם זײא האבין אזא זון נעבארין ; ,נס וואלט פיל
גלײכער ;ױוען ראם מיר וואלטין גאר _קיץ קינד גיהאט  ,אײדעוי
אז 1פיל שמערצין צו לײרעןיפון *ם  ,פלענין זיינע .עלטערין זיןז
א־מער ?אדױעךין  ,אונ פלעגין בערימנן וואס זײא האבין צופיל
ךעם ליבעןגאט זאקוצעט מיט זײ^רע תפלות אונגעווײן׳,עס העלפט
אןער _קיין.זאך ניט האט זיך אב גערופין אײן טאג דער פרומער ר׳
קלמן צו זײן פרויא טען םוז ךאך זעהן פילײכט עטװאש אײן טיטיל
צו געפינען צו אוגזער;אמערליכען צי ^אנד ,ךען אונזעו זון האט
אונז שױן צו ?יל אומער לע^ין יעךמ;דעט  ,ךארום איז בײא ?£יר
אבעשלאס נעבליבץ דוךך אוים ךאס מיר זאלין זעהן פון אים לויז
צו וועױין ארנ מיר זאלין אים מיט ארעטע לײט אוועק שקען אין
ךיר ווײטער װעלט וועלין מיר פון >גים ניט וויםען  ,עשיקאן אנדערס
ניט ;ישעהן ®ײן טי;עךסטע פרויא אוג איך וויל דאם דוא זאלקט
ךער צו אױך איין ישטימען אונ ךאס זאל אין קוךצען ניישעהן׳.דיא
נ טכי;ע מוטעד האט אר1ים ;יפלאצט ^יט אשרענ,ל'בען געוויין
.
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או־נ יאטער  ,יעדער פאן פעישטײן וויא שװער עפ איז איחו אן
|т
« •
״ ׳י ; י
* ׳י
ירעשטע
ניקוטען צוזאנין דאם זיא וויליגט אײן דער צו  ,דאך האט זיא
נעטוןט דער צו א1יך אײן שטיטען אונ ?יט גווים ;אטער א־נ לןלאג
האט מען ארײן גערו$ין זייער ליבען זון  ,אונ מען וזאט אים גיפךעגט
ליבער זון פיליי^ט וועסט  пױעלין טיט רײזען מיט ארעטע לייט
אין דער ווײטער וועלט צו באזעהן ךיא גרױפע װעלט אונ/אטעס
װאוגךער צו בעטראפטין פילײכט וועט ךאס ךר ארענטליבקײט
אײנפליםען אונ באנןעףן זיך צום רענטין ריעג  ,דען אךימקײט
וועטךר אביפיל א1ים לערנין וױא צי זײן נעהאחאם דיא ,עלטעלץ
ביזטו אזוצו
צו גוט דארום
ווארום בײא אונז איז.דיר פי״לײבט
או^ז 1י;ערצו
איז
װאול ״עם
ן אונ פאלןסט אונז ניט אױב
םוטה אז םיר דאךפי[ ךר אונזער אײגדגען קינד וואם טיר האבין
אױף רער זעלטער ק1ים פון ךעם ליבען גאט אויפ גיןע^ין /פון אוגזער
ה1יז פערטרײבין ראןי £אן יעס אנךעךם ^יט זײן  .גאגץ נעו־יןמײנע
ליבע גיטרײע /גלטעףן פערלאז איןו מיינעפ חױז אוג אײךאױןז,
?ןיט נרויסצו
אונ
ענטפעךט זײא ךער זון מיט גלײןד גילטיג_קײט
ןץ העכסטצז
איך
פךיךענהײט וואס וואר קוים צוועלף יאר אלט !
פרירען מיט אךעטע לײט אין ךער װײטער וועלט צו ךײזק  ,אין
ןויל בײא אײך אין חויז ניט פערבלײפין  .ךער פאטער אונ ךיא
טוטער האבין ײי?גר געװײנט הערענריק זײנע רײד אונ מיטןחיס
נערולד האבין זײא דאס געטוזט איפער טראגין  ,אונ גלײךדיאט
מען זיך ;ינוטען צו ברײטין אים צו דער ווײטע ביײןע  ,מען האט
אים א1ים נענןלײדעט ױט זי;ער רײף ו־אך עטוואס אךענטליך׳ אץ
אבעהאלטינעם אךט ד»אט איהם ךער נןאטער אײן גע^ײט ?ינף
הוגךערט טאלער אונ?נר האט אים פעחאגט ראס יער זאל ניט
ארויפ נעמען דאס געלר  Iאונ א1יךני^אןר ןאןין ךעף פון ךאם
דלואיז ^עלד ךא ,ןאנדערין וועןאים אגךױםע נױטפאלזײן׳וויךד,
\אל יער ךאפ ^עלד האבין.זיןר צי רעטין  ,מען האט א1ים געזוכט
ערליכע אךעטע לייטאונ טען האט זײא ;ילאזט ביײנגען צו ךעם
נפיר ר׳ קלטן  ,ךיזערר׳ קלמן חפט דיא אריץ צו זיך אין צימער
אונ ^אנט צו זײא ^ײנע ליפע גךידער אןן ו\יא איןז האב גיהעךט
דאס
ר׳ ל״ש
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^ щיר זיאלט גא$ץ ערליכע לײט  П׳ סיל איך 8יץ© 1יין לין ק
עיץציןען זוין מיט אײןל אינער ךער וועלט ןןיט לאזץ אוס גזר
אים זײן ווילךעס הארץ צו בעצמענק דוךןו ע^װאס גויט׳ אןן&י
איך בעט אײך אונ ?אשווער אײןז ?ײא ךעם אלןןעיטיגען גאט
אין זך,י^יל דאס איר זאלט אויןן ?ײן אײנציגען קינד ךעכט אקט
ןע?ין אונ אויף אים.קײן לאסטין;יט ארױף מארפין אונ א1יך איס
^יט אפ לאזין פון זיף־ אונ אים ניט §ײניגען  ,גור איר מ־זט אים
בעהאנדלען מיט ערבאריםונג ך ק איר ןוײסט דאך ךאס יער איז
טיץ אייגןייגעס קינד אונ מיץ לעפין הײנןט נור אן דעם קינז־ ,נור
נוײל זער ^יז ז.י;ער צו לאזין  ,אונ איןז האפ פון איס פיל שברי לב
ךען ״ער §אנןט ניט אן צו לעךנען  ,אין הדר גײט,ער {יט .קײן
מלמד £אן איס ניט בעצוױנ;ען ?נר פאלגט.קײגעם ניט יעף ווערט
וויא נןיל טעג נאר ןאר ג־אלין אונ איך נוײס גאר ^יט װאו,עך איז ׳
איז פײא מיר .קײן אנדער פלאן ניט דא טר טיט אייןד >}ים צוא
לאזין אויף אײנינע;אר  ,אונ ווען איר וועט זעהן דאס יער דןאט
געבעפעךט זאלט ^יר אים צו מיר צוריק ברײנגען  ,אונ דער פאר
וועל איך אײך שוין ^עבין צווײא הונךעךט טאלער אונ אז איר
וועט איהם צוריק ברײנגען וועל איך אײןד פינף הונךערט געבין ו
אונ.ער מ.יט 1יץ פר1יא האבין שרע־ןליך געװיינט רײךענךיק ליזע
וועךטער  ,אז ךיא ^ךעטע לײט האבין אויך טיט נעוױינט א1יף
זײער ;נלינד אונ האבין באדױערט זי;ער ביטעךין צוא שטאגד ,
אונ ד.א3ין זײא פעךשפךאכין נוט אכטו^ג צו געבין אויף זי;ער
זון אוג אין פעךלויף פון ךױיא ;אר אים צוו־יק צו ברײנגען נ?יט
פיל פארבעסערונג אונ ארענטליכהײט  .דיא עלטעףן האבין !ײער
{ידאנקט ךיא אךעמע לייט אונ מען האט זייא א?גיצײלט צוױיא
הונךערט ^אלער דערצו האט מען [ײא ןאך שײנע מתנות ;ינע?ין
אונ מען האט זײא מיט ןיגעןץ גוטע יקפײז אויף אײ^יגע טענ צו
עסין  .סיט ?רויס נעוויין האבין זײא ארויס גלאןין זײער אײןצי־
געם .קיןד ^ין ד־ער וױיטער וועלט וואס .ןײא הא?ין ניצװײפעלט
אויב ז״א עעלין אים מעהר זוכה זיץ צו זעהן — םיינע ט״ עי ע
יעזער איר זקאנט אויך העלפין נןיט ווײןען ?יט ךיא אומג^קליבע
עלטייױי»
ר׳ ל״ש
*

ןלטעלין
פעלבאנד
?ײא דעג
ריא לעצג
ןנלי^עיץ
הא?ין 1י
ןעהיןמען
^ ט עי ץ
חױז איז
נאץט ך»ו
ף א נאןן
3ארור^נ
ווענין ה>
גיייא ךיז׳
הע? ץ <
>גיז ךאך
אויך  ,נוי1
נה
״■לײט :ט ה
טר1י;נרט
האט לןר
ךו
ליב.קע אי
נהה {יה>
^נר איז *
אץ נןעלט
אלענאכ
ךינק רא
יען 4ד.ו
^אןז נעע
[ײנק או
ר׳
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עלטערין אוייף ?ייזער או^ליק אז עיא האבץ זיף־ גןיט זי;ער זון
פערנ.אנךעו געשייט  ,גיט ו.וײ;ינ גןר־ערץ איו ^גךגאסין גיווארען
§ײא ךעם גיזענינק ו וױא שװעו־ יעס $ייד זיף דיא נשןןה פון גוף
נזי
ך אלעצ^ע ווײלע $אר דעם טויט« איז נאך שווערער גיווען ך א
;נלהןערץ צו#ייךין זיןי טיט זײער אײןציגען.קינד ; ,יט אײן מאל
ר,א?ק זײא?יסאלע^זט אונ מען האט זייא מיט נרױם ?דח אפ־
 , вгрррадא$ער וואש ״קען זעס העלגןין יער איזי אויעק אונ ךיא
ן^לטערק ן ^ ען נעבלי^ק צי חויז אין יא^ער אונ אין כןלאנ׳ 1ײ,עי
איט
חױז אין פערצוי^ען גיוואךען ?ויט א װא^ק פון ^רױער  ,טאג אינ
*יז
נא$ט ך.אטןייא ליא א ױ;ק ;יט געטריכןינט פון ג׳זרערין  ,אפער
ך א ^ צ ע ^טאט ויואו ךער פון שטאךק צו ^ױךען אונ העכסט
עארור^ט ,דען זייא זײנען לויז גיװארען פון אצרה  .פון ךעסט
^וענין האטדיא צרקה מיט גטילות חסרים.קײן ^ךערונג גיטאיט
גיייא די/ען נביר ; ,אר פעךנןע^ט זייא הא?ץ נאןד פיל מער צדקח
ןיגעפץ ךען זײא האכין זיןד אילע טאנ ךער מאנט ךאס ז״ער זון
איז ךאןד יעצט א1יך נעןאןד *ין רעס זעלגיין צואישיןאנד אונ
דער פאר
אויך נויט פעדעינןטיג.
 :אז איר
גי־א לאטיר ךא לאזין אױף אײ^יגע יאר ךיא עלינךע פרוןןע
ט ג עגין׳
לײט טרוי;נרין א1יף ז״ער זון וױא אוןזער פאטער יעקב האט נע־
ריזע
;נךיק
טרויערט נאך זיין לי^ען זון ױםף אונ {ןיו־ מעלין זעהען וואס Щ
:יגט א1יף
האט זיך §אהירט מיט «ײער זון .
/
׳שטאנך
ך א אליטע לײט האגין זיןו ארום ;ישלעפט מיט דעם פחוויל
!ייף ז״ער ליבנןע איבער ?יל שטעט אונ ךעךפער יער האט ^ײא ןײא נןיין
ינגק ג?י ט ; лгуיהאט זײא האבץ אים נאר ןיט גי׳צזױנט גיט זעהענדיג ראס
אפץ זי;ער
איז אןכיךס א ק זײא הא?ין מיט איט ^טיײננ געארב־יט /
לט צווייא אץ כןעלט איג אין היץ האבין «ײא איהם ארום נעשיר)ט אי^ער
וית ;'נע?ין אלע נא$ץ געלד צי טאכין אונ,ער פלענט זײא וויךי׳ליןד ערינכט
נע טעג צי ךיבען ךאך האבין זײא פון אים אויך.קיין גריויס פעךג?גניגען גיהאט
ןר איי^צי־ דען.ער האט זיך גאגץ וױי;ינ {יבעשעךט זײן צו לאזעקײט האט
'צװײפעלט ^אןז נעשטיגען פון טאג צו § 1אנ אונ אין וואם ןאר אשטאט זײא
§אר ®אלין וו^רין אויף איעץע
נע טײערע !ײגק ארײן גיקו?וק פלעןט
,־מג7י,קליכע
טעג
ו׳ ל״^
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טענ אונ «ײא פלעצץ מאבין דורך ךעם גרוים פאךווופ ,זײא פלענין
ניט ,קענען אװעק פון שטאט איבער אים וויא פיל מאל אײניגע
טענ £יז <נר האט ״עךשײנט פאו זײא  ,אטת זײא פלעגין אים
דער פאר ניט שוינען ^ער פלע;ט פאקומען כןלעפ פון זײא ניט װיי^יג/
אז־ו האט יער «יןד געװאלגערט מיט זייא רךײא ,יאר  .אײן מאל
זײנען זײא גיקוטען אין אגךױםע שטאט וואס מען האט איו גערופין
וױא זײן
זיךאונזער ליפציג פעךפאלין ױװארען אזו
ווערין  ,נור דא האט ״עו
איזגיווען פערפאלין צו
זיך אבער שוין נאר אין גאנצץ בעהאלטין פון.זײנע אךימע לײט
אונ האט «יןז מער ניט נעוויזץ  ,ךיא אױמע לײט האפין ?יװאךט
אויף אים אײניגע טענ וויא יעס פלעגט געוױינטליך צו.ןײן אפ?גר
אומ;אנקט ,ער איז ניט גיקומען ; זײא זרכין אים אין נאנץ ישטאט
זאך,
 •דיא * ולײדיי
זײער : т־ •
אפילו ״
1 т
ךען זאנדערין וואס זײא האט פאר דראםין אױף אים אליץ דען
זײא ווײ&ץ דאך װער ״ער איז אונ פון וואנען ^ןך ש^אמט ארױפ
האט זײא נאך מעחר פאר דראסין ךיא פינף הונרעױט ?ןאלער
;ואס זײא האפין זיןר שוין געריכט צוא ?אקומק אץ קורצין פון
ןײנע ^עלטעךין ד ק עם איז דאך שױן א1יס דיא ךרײא ;אר זײא
האכין זיך שױן ;עריכט צו פארץ נאך הויז ךיא געלד אפ נעמק
לנד ךעם איז ׳ער זײא נלאט צוציץ גיק־מען צוא זײער נישעפט
ךק זער איז ניווען.ןײער אײן מוצלח,ער ^לענט צו זאטען שלע§ץ
אין ייעךער ש?זאט געלד אונ גרויט וואפ זײא פלעגין ראפ אין
זי;ער לעפץ ניט אזוי פיל מאכץ  ,פקצור זײא האפין פאר זאמט
אץ דיא שטאט טונים אפאר װאכין אונ האפץ איס איפעךאל גע־
ױהט^ער איז ציט צו זעדזען אונ ניט צו הערין ,זײא האפין;יןעהן
ראם ,עם איז אום זאנסט זייער מיה  ,זײנען זײא אפ גערײזט פון
ף א שטאט מיט פאטריפ^ע העךצעו .וויא זײא זײנען״גור אוועק
פון שטאט האט ״ער זיך אן גיהוי^ן צו צײגען אין פית המדרש
אוג זײער אפט אין הכןדש װאו ך א ארעטע לײט זײנען  ,זער
האט זיך ארום גױועלגערט אין ךיזען צו ׳שטאנד ךרײא ;אר דאש
מערפטין פלעגט.זײן אךט 1יץ אין פיזת חטדר׳ש אונטערין אוץײן,
רארטין
ר׳ ל'יש
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ךאךטץ פלעןט ״ער טאנ אונ נאכט ליגץ  ,ווײטער חאט מען איע
יקיין מאל'גיזעהן ניט דאוונען ניט לערנען.קיין אידע^ין וואךט
אץ טויל אריין נעמען  ,ניט אויף דער וועלט האט מ ק אים גיזעהן
ןאר הטיד איז ^ער הינטער דעם א1י?ין ןילענץ  ,אונ אגןט מאל
ללעגט ער דעט בית הטדר׳ש אױס כ/עךין אונ וואסער אן ן*ךא{ין
אונ פלענט אױף אפט ךעס אויבין הײצין הילל ךער $ט'ש פלעגט
פרן אים גרויס נוץ האפץ ,
אין פערלויף פון ךכייא יאחר דאךף זיך מן הסתם ?א;ין
ראס דער שמש פון בית המדרש איז עןטאו־ק קראנק גיװאךען אונ
איז גיישטארבען  ,איז געפליפען דער בית הםדריש אן אשמש ׳
:וא פעךישטײט זיך ךאס טען האט ןימאכט איין אסיפה אונ עס
איז געפליפין אז טען זאל רעם לײפכןען װאש ליגט טאג אונ נאכט
אונטערין אױבין מאכין פאר פית הטדרש שטש  ,ךען ף א נאנצע
צײט וואם רער שמש איז .קראנק ןיווק האט עו־ ךעט פיהט׳׳ד
זײער ש״ן אויף נעפוצט • ,ןגס איז שטענךג גיווען רײן אוג ווארים
אין פית המדריש  ,ער אין כ/יין מאהל אין אזא נוטען צושטאנד
גװוען דאדוךןד האט מען ךעם לײבקען גימאכט &אר א^משי ,
ער האט זײן שלוזבע זײער ערינקט געהיט  ,עס אױ גיווק ךער
ני ת הטדרש אין אךךגונג אונ שיין אױף געפוצט װאס ער איז
.קײן מאל $זו ;יט גיװען מען האט אים גאר ניט גיזעהן טר^נךיג
_קײן זאך ׳ ראדיךך ר׳א^ין זיף ךיא גאנצע גיטיינךע ״ ^ייט ױקאגט
אפ װא^ךעךין ווען ער טוט ךאס אלץ אפ  ,טען זעהט איהם ןאר
.קײן מאל אין דיא אויגען ניט נאר ער ךטצט אונטער ךעם אוייין,,
נאר ווען מען האט אים עפעס פאדאךפט האט טען אים געמיןט
פון אונטער ךעם אויבין ארויס רופען  /עי איז ?יווען אשמיש
צווייא ;אהר ?יז ער איז צװא?^ינ ^יאהר אלט גיוואךען ,
אין ךיזער שטאט האט ךער ךב גיהאט אײן אײנצי^ען זון
װאס ער איז ק־ים אכטצעהן ;אהר אלט גיווען  ,אפער זיץ ורױס
לומד 1ת אונ זײנע טעלות א^נ אלץ וואס גיט אץ ךער וועלט וואר
ןויא פון פקציג יאתו עס האט ךיא וועלט פון אים ני^לונןען ,
א׳^עור ךער רב האט גי^אן
א1יך זײן שױנהײט אי? גױוק
«יט
ר׳ ל׳־ש
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מיט זיץ אײגציגען ?ון א׳טיחך פון אווײטע ^ א ט מיט אגרױםען
ג?יר אונ אמופלג נרול אונ אײן גרויסער טױחס  ,דער גכיר רזאט
ניהאט אויןד איץ אײנציגע טאכטער זײער אגעראטינע טיט אלע
מעלות אונ אנרױשע פאךשוץ וואס עש איז ןיווען ווײט צו זו?ץ
איר שוינהײט /זיא האט געלויכילין וױא ךיא ליכטיגע זון אין
דןימעל  ,איר פאטער האט צו גיזאנט ךעם ךבס זון צעהן טויזעגד
לגקאטק £רן אוג מען האט אבנימאכט אז אין פערלויף פון זעפש
מא;אט ; ,אל זײן דיא דןתו;ה כײא דעש ךב ^ין שטאט  ,א1יך
איז {יווק אין דיא זעלנע ^טאט אנרױסער ןכיר  ,אונ ךער נ?יר
האט אייך ג\סאט אזון אנרױסק װאול לעךנער אוג אטוישלש אין
אלע מעלות  ,ךער זון «ן ךעט נביר איז א־ויך גיווק אחתן פון
פון אײן וױיטע ישטאט אוג ךיא בײךע וותניש הא1יין צוזאמען גע־
לערי^ט  ,אײן טאג האפין ךיא רןתנים גילעךי^ט אץ בית המדר׳ש
זייער שפעט אין דער נ.אכט עש איז שוין ניקוטען ארום אוהר צעהן
האבין ןיןז בײךע חתנים פערנאנדער גירעט וועגין זײערע שדוכיס
;עדער פון זײא האט גיזז א;ט דאש ער איז גליכןליכער פאר ךעש
אנךעךין וױיל זײן בלה איז פיל ישענער פאר דעש אנדעףגס ו
נראךע איז דאמאלס.קײנער ניט ןיווען אין פית הטדרש גור זײא
גײדע  ,וויא זײא צאנכןק זיך רא צוױשען זיןז טיט אמאל העךן
זײא אק1ל וויא מען זאגט צו זײא פון אונטער דעש אויבין  ,איר
בגןלנים ווארוש צו שלאןט איר דיא צײט פון לעו־נען איר לײךג
^ײער לערינט ליפעך׳טט װעט פיל נלײכער זײן  ,זײא זײנען זײער
צוא שראלןין נװוארען אץ אגפאננ וויא זײא הא?ין גיהערט דיזע
רײד  ,אבער ךער נא־ וויא זײא האבין זיך דער װאוסט אז
ליכקע דער שמש ךעט דאש  ,ה א?יןז ײ אזיך שטארק פעךנאנלעי
געלאץט אונ האבין ווײטער גילעךינט אײן שטוגד  ,אי־נ ךער;אןז
חא^ין זײא וױדער צום ץווײ^ק מאל אגנעפאנגק ך א ז;לן ײע
רײד צוויישען זיןי צו שפרעבין;עדעד האט אלץ ןיזאגט ךאש ז.יץ
כלה איז $יל שענער פאר ךעם צווײטענש  ,אונ ןױא זייא דיטפערין
ןיך אזיו ווײטער  ,דא אי? ארויס דער ישמ׳ש פון זײן אןט מיט
בעש אונ זאגט צו ^יא איר לײןיג גיי^ר איך חאב דאך אײך
שוין
ר׳ ל״ש
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#זין איין מאל ףזאנט דאם איר זאלט ^פעך׳שט ל עינ ק אונ т
פעךץרײנגען ליא צייט א1יף אזעלכע דומהײט ווארום צו שלאגט
איר ךיא צײט אוםזיםט  .וואס ?אקיטערםטו זיןד װענין אונז ענט־
פעךץ זײא אים מיט ׳&ןטאלץ  ,גײא ליפעךסט צוךיק אויף דײן ארט
לאז ריר ניט .קימערץ ווענין אונזער לערנען  .ווארום זאל מיר/ייט
גןימעךין ענטפערט ער זײא מיט פעם איןד $ין ךאך ךער אוין־»
פאםער פון ךעם פית הטדרש אלזא טוז איך זעהן ןא ם טען זאל
נור לערנען  ,נור אױפ איהר ווילט ר)אן איך אייך אין ךיא טינוט
לאזץ פױינגען אײעךע פײךע פלות וועט איר זיןז איפער צײמין
וועמעפ 3לה עס איז שענער ! ךיא חאבין זיןד יעזטאךק פאנאנךער
גילאכט הערעןדיג זײנע רײד  .וואש' לאכט איר אזו־ שטאךק פזן
מיר איך זקאן אײך שױן איפער ?ײגען  ,זײא װאונדערין זיך !ײ.ער
^ א ך ק צום צװײטען מאל הערענדינ 1ײגע ו־ייד אונ זאגין צוא
אים ; מיר ניפען ךיר פינף טאלער נור דו זאלםט אונז דאם צײגין
וואס דו זאגסט ! ןאנץ ךעבט זאגט ער אבער מיט ףז ע פאדיננע
װעל איך אײך ציעין  ,דאס עךםטע ןןם טאר דער פון .קײן מענש
ףט וויםען פןיץ מאל ,אונ אז איר וועט דאס ײא מנלה זײןיטוןט
איד גלײך שטאיפין  ,אונ דאס צנוײטע ’זאך ז״אלטי איר זיך פיץ
אי;ער אךט ניט אחייס ךירען  ,אונ אויך ניט אן ריךען אייערע
3לות  ,אונ אויפ .איר וועט זיןד ךאס ניט איץ הי^ען זאלט איר
וויסען זיץ ?ין איך ;יט שולדיג אין אײער טויט ׳ זײט איר צו
פלדען ?צט דיזען тא вמאך  .נאנץ ךעץט רופען ןיך אפ ךיא
פחורים מיר װעלץ ךיר ןאלצין וויא ח זאגםט אונ? אונ שװערין
ךארױף ! ער מאכט ארום זײא איץ .עיגול אונ גײט אװעקי/
דויערט גיט לאננ אונ עפ ווערט אגךויסער ישטורים  ,אין אפירטעל
ש^ה ארום ןער זעהן זײא ״זײערע $ײךע בלות אין ךיא פעטלאך
וױא זייא שלאפין  /אונ זייער שױגהײט ןאר פלענד זײאי'ךיא
אדיגען נור דעס רכם זונס פלת איז .גיווק עטוואס אפ גיךעפןט ,
אזו גײט דער דןתן איהרער אונ ד־עסןט א\ר צי  ,אוג גלײך £אלט
ער א;ירער אונ פלײפט ליגק וױא טױט אונ ךיא פעטלאך עערין
ןױרער פאר שװאונרין  ,דעם נ?ירס' זון ךער זעחט יאס  ,װעךט
עד
ױ ל״ש
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ער זי;ער דער ישיאקין עם האט אים פאר גרױם שךעק אקאלטער
שווײס בענאםין ער לעשט א1יס דיא ליןט אונ לויפט געשוױנד
צו ה1יז מיט גרויס שךעק אונ לײגט זיןז אױף זײן בעןןיל שלאפין
אפער ער כןאן ךיא גאנצע נאכט ניט שלאפין פאר ןרויפ עגמת
איז
 Щפון דעם רבם זון  ,אונ דער בייא פאר גרויס ׳טרעק
פאלד אויפער זיך גיווען  ,פיז ער האט ךער לעבט קױם ךעם
טאג  .געװײנליןז איז פאר האנךען שױן ךיא םענשץ וואם קוםק
אלע טאג גאנץ פריא אץ פית הטדרש ארײן  ,אלזא קומען.מן
הםתם ך א מענ^ין אין ךער $־יא עם װאר נאך פיגצטער ךיא
גייען אךײן אזו פאלץ זײא אריפער או :זײא וױיפען ניט איבער
וואם זײא זײנען ניפאלען .
דער שמש איז שוין ^אר פויל גיוואיען הײפין זײא אן צו
פײזעךין זיך מיט ?עם . ,קײן ליכט צינט ער ?יט אן אונ לײגט ןאך
אװעק פײנק אוןטער ךיא נ־יס מ ק זאל $אלק  ,זײא געטען אוג
צינךען אן אליכט  ,וויא דער שראקק.זײנען זײא גיוואןק ךאם
זייא האבען ךער זעהן וויא אטענש ליגט האלפ טױט זײא נע םק
איש אױףו הײפען פון ךער עלד עם איז אוןןזאנםט עם איז אים
איקגעצױגען ריא פים אזנ ךיא הענד ארנ גןײן ישפרא־ האט ער
אױןז־ ניט  ,טער ניט וױא מען זעהט דאם ער לעפט אפעו ווײטער
איז ער וויא א׳טטיק לײם  ,זײא קוכןען זיץ רעבט איץ אין איהם
רועױ ער איז  ,וויא נאןד מער דער שיאקין זײנען זײא גיווארען
דאם זײא האפין ךער״זעהן ךאם ער איז דעם ךגפ זון ,מיטנהים
שרעק אונ אנגקט הא.פין זײא אים גינוטען אונ אװעק גיטיאגען
איז
צוא ד־עם רב  ,וראס פאר אגןויםער ;אמער אונ כןלאנ
גיװא־ען פײא רעם רב אץ הױז  ,עפ איז גיווען אגעווײן איבער
אגעווײן אונ קןרויער איפער טרויער מען ^אן זיך פאר שטעלק
וואס ;נם האט זיך ןאךט אפ גיטאן מען האט נילאזט פרײננען
ךאכןטוךים /גם האט אים אבער .קיץ ךאכןטער ניט געהאלפין ,מען
איז אױס געפארין אין דער ווײטער וועלט פײא אלע ךאקטוױם
אונ פײא אלע פעל שטות אונ להבךיל בײא אלע מכש^ים אונ
אונ נןײנער האט אים וײט ,ױקעגט העלפין  ,ךער ךב איז נע?אן
בדלוח
ר׳ ל״ש
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פרלות ױײאד־ען דוךך אים אונ ךיא שטאט האניין איים אױך {*עגײן
נעלד ךער צו> אפער עס איז אלס אום זונסט גיווען.עס ^יז_קיץ
ל׳ץף צו אים ניט גױוען אונ פון מאגען ךאס איז איס גיקומען
האט נךנעף גיט נעװאוסט ךען ךער חתן ךעם גבירס זון האט מוךא
ױהאט אױס צו זאנין ן א ס ;נר זאל ;יט שטאךפען וויא מ ק דואט
אים ?אישװארען  .ד־ער רכ האט זיןד ניןןװאלען ?יט אים אײגיגע
;אר פיז .עס איז אים איפער <ךיסיג .גיוואךען זײן לעפין ,ד ק אז
ער נןלעגט זיך דער מאנעז אז ?גר מת פון בית הטדרש צו הויזע
גיין פלעגט ״ער זיך וױנשען ךעם טױט אײרער צוא זעהן דעם
יאטער פון זיין ^י^ציגען זון ןויא יער קװעלט .זיך אי*נ מ״אטערט
זיך מיט ךעם ט1יט  ,טאג אונ נאכט פלעגט «יצען ךער פאטער
טיט דיא מוטער אוג ךיא אײנציגע שוועסטעו אונ ווײנק י Щ
האפין ניט געטריכןענט זײערע אױגען פון וױינען אױןד ךיא גאנצע
שטאט איז דוךף ךעס גיווען שטארק טריױערע דען ךיא 'שטאט
לײט האפין איט זײעי ליב ג\ה אט ^אך מעהר זויא זײערע אײנענע
נ)ינךער׳ ךער רכ סיט זײנע הויז געןינד האפין שױן געוואלט דאש
ער ןאל שטארגץ נור ךיא ;היקע זירות אין דיא אויגק 1ײט צי
זעהן אבער װאס העלפט  ,щוױא מען לןאן ניט לעפין מיט גװאלד
אזו זקאן מען ניט ^טאר?ין מיט גוואלד דען אז גאט ניט ניט
דעם טויט ,קאן מען זיך אלײן ניט נעמען ^ער האט אױך גילעבט
איבער נװאלד.
איץ טאג ןיצט אזו ךער רג אין טלית אונ תפילין נאך ךעם
ךאוונען אין בית המדרש אײנער אלײן אונ לעךינט אונ וויא ער
האט זיך ךער מאנט דאס ^ער דאךף גײן ןלײך צו הדיזע האט ער
ןיך שרעכןליך §אנאנךער געװײנט מיט איץ פיטער געניײן יאם
גאט אלײן האט אים גיטאגט ^.נטפערין;ני האט זיך דיא האר פון
כןאפ געךיסען §אר גרויס יאמער  ,וויא ײער ווײנט אזו קוטט צוא
אים ךער ־שםש ליפל)ע אונ זזאנט ^יט גהיס ^עריןסט נוט מ א מ ק
רפי  ,זאגט מיר ליפער רגי וואס אײער געווײן איז אזו נרויס אונ
;אמערליןז  ,דער רב ;ענטפערט איחם.קײן וואוט ^יט אונ ווײנט
ווײטער ; .א;ט קיר ליפער רכי װאו איר ^ואהנט ^ילײכט ה/אן איך
אײך
ר׳ ל״ש
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אײך מיט יואם חעלפץ זאגט ליב שצש יןייטעי צוא ךעם רנ
ןאנץ .קאלט בלי^יג ךער רב ווערט זײער אין פעש אונ זאנט צו
אים מיט נרוים צאױן צו ®ײן פיטערע האךץ ^יז ךאס האט ער
זיןז אן $יו אן גיצעפעט גײא ריר דיין וועב צו דיץ ארבײט אוג
לאז טיך צי ח ה ;יט ח דאך^קט וױקען װאש איך וױין רען דיא
כןאוןשט ?ןיר גאגץ וױיניג העלפין  .זאנט ראם;יט מיין לי?ער רבי
ענ^פעךט ךער שמש  ,איר ה,אנט ךאס גאר ניט וויןוען אויפ איןד
נןען אײך $יט העלפין ׳ עס.קען ? בי ל ? .ח ךאס אי ך ,ק ק אײף
העל$ין מיט גאטעם זײ^ער הילןן  ,נור זאנט מױ אץ קורצען וןאם
איר װיי^ט ארנ װאס >}־יף $עלט  ,קיט ןרויס (£ארו,־או;דערוגנ
קוקט אים ךער רב אן אין ךיא אויגען אונ ט־־א^ט ?ייא ןיך צו
ער אץז ישטד אךער תןר .חןה דאס .ער שפרעכט מיט אים אזעלכע
רייד זער ־ווײש איס ןאר ניט וואס צו יענטפערין .
וואש קוקט איר ^יך אזו אן אונ וואש פאר װאוגדערט איר
זיך אזו אױף מיר זאנט עו־ צום ךכ  ,איך ווײש ךאש איר װיינט
פאךגעוױם איבזןר אײער זרן וואש ן;ר איז כןראןק  ,נוא זאנט ?יר
ויאש וועט איר מיר נעגין אז איך וועל אײער זון געז־נד ?ןא?ץ
דעף רב ?זכא?ט אױף אלע ארטין ^ךליך האט יער זיך בעךיי^ןט
וואש האט ?נו־ שוין אן צ 4וועױן /ןר וועט ןיןז לאזין מאכין צום
ןארין פון אים אויך־יאיך וועל ףר אוועק ;עשין סײן גאגץ פ אי-
ןע;ען חאט ךער רג אים ן;ענטפע:ט״.
ליגיער רבי ךער ?ןיט בין ^יך ניט צופךיךק האט נ;ענטפי 1י ט
ליבקע ; נוא וועט ךר ךיא שטאט נאך ?־נש הונךעךט דן ^ ט ען
גע?ין חאט ניענטפעיט דער רב ; ױבי ראש איז פאר שײ .קיץ
געלאנוננ האט ליבקע טענטפערט  ,איך §ײן אז איר -אלט טאן
מיר איץ ?אצער וואש .עש וועט אײןד.קײן נעלד ;יט זקאשטען ,איף
?ײן איחר זאלט ?יר 3ע?ין אײער טאכטער פאר אפרױא ראן ווע^
איך אײער זון געזונד טא;ין  .ךער רב איז נעבליבען ^טיין ןויא
אצ^י׳צזטער אונ;ער האט אים ן אי ציט ;;ענט^ערט ךק,עש איו
א'ס אױןו דען זינען ארױף גיקומען וױא ?יט מען אפ אזו אײן
טאכשער װאש איז איר גלײבין ני^א צו אז 1אגזוי מכוזה װאש
ר׳ ל״ש
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אױ אץ נאנצע ^טאט אזו פעראבטעט איבער ד ן й 'в д а к״
ליכקייט אונ ווייס פישוט גיט אש^יכןעל איךע׳םקײט אונ איס א2
ןע?ין זיק טאכטער וואס איר שוינהײט מיט ך א נוטע מוויתגןלין־
ןען אין דער וועלט  ,ניץ טראכט ךער רכ 2ײא ןיך ליבער ;אל
שטארגיין אײדער א־ןז זאל #װעק געגנין סײן טאק^ער §אר
רעס טענ^ץ  ,אבער ךאןד איז גיווען ךער זון גאגץ ^יי^ר וןיא
כןען סען אים לאזין זיך אזו פיל קװעלץ , ,ער האט ?ינוטען קלערין
וואם יער זאל ךןר ^טליסען  ,לאננ האט יער ניטראבט ?יז ״עף
האט איםןיזאו^ט זיא איך נין צו פךידיען איך װעל ךיד נעבץ מײן
^אכ^ער 6אר א^רויא איער דוא «אלסט זערזן וו־אש ^עיקװיגטער
טײן זון נעזונד צו «אכין* ליבקע בעט רעם רב .ער זאל איס
ןענין אצעטיל  ,אונ רער רב האט זיך ניט לאגג געתנגען אונ
ר; אט ^יהם איץ צעטיל נינע$ץ  .נוא זאגט ךער יגזמ׳ט לייגט
צו ז_אטק אײער טלית אונ תפילין אונ לויפט װאס צום געןסטין
צו הויז  ,אינ איר זאלט אײער זון ארײן.לײגין אין אפור אונ איר
זאלט מיט אים אוןעק פאףן אויסען שטאט דאךטין זאלט איי
אוועק לאןץ ךיא לײצעס אונ לאזין ךיא פעךד לויפין׳ אונ װאו
ןייא וועלין ןיך אי שטעלק דאךטץ זאלט איר אויף װאךטין וועל
איןו שוין או^טער קוןןען  .דער רב מאכט נןיין עזהױת ;יט אונ
א־נ נײט אחײם אונ לײןט אוועק ךן זון אין אפור אונ פאךט מיט
^ים אוועק  ,אויםין ׳^טאט דזאט ^ער ךיא לײצעס אװעק נילא־ק
אונ ךיא ^ערדי זײנען ארײן אי^ אנעדיבטען וואלד וףא ך א האגין
זיך דארטץ ז$ב גישטעלט אין אײניגע ^ינרטען האט !  Тגעיױזץ
ךער ישמ׳ט . ,ער פינט פעםט ךיא אױגען פון ךעס רב צו אונ זעס
וועךט א^טורעם מיט אנךוי^ען גע^ילךער אייף מייןי^ע הינוטען
אונבינטיאי ם ל1יז צוךיקיךיא אוינען אוג זאנט צו א אי ס ^ אי ט
נצײןז צוריק אסײם איר זא^ט זיןד ?יט אפ/טטעלין אונ ?יט איס
כןערין אונ אױג ^ימ־ וועט זיך אוס כןערין ראן דיט איר ^יט
אי;ער זון גןעךלאךין  ,דער רב האט ןעוויס אזו גיטאן אונ האט
{ע^הןיסען ךיא §עךד אן אויף העי דאס זייא זןינען ןצײך ציא
הויז ןיקוטען ןער רב ^יז;יץארק העבןט ?ערװאינןעיט ז,עהע?ךיג
װיא
%
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וויא רער זון איז איאפ פון פור אונ אריין גישפױגצען אין שיזוב
פריש אונ געזינד  ,זייא זײנען גיווארען העכסיטי,עו־שטױנט דאש
זעהענדינ .שטעלט אײך פאר ליבע לעזער ריא פרייד וואס ״איז
אין הויז גיווק ךער זעהענליג ךעם געזונןזין זון ארנ ברודער ״עס
איז איגכעישרײבליף ך א פי״ךע וואס איז ןיווען פײא זיעלען ׳
זייא זײנען איהם ארויף ױפאלק אױפין האלז אונ הא?ין’ איהם
נעקושט פון כרויס שמחוז  ,אויך אין שטאט איז ניווארען אמ־ױיצר
טומיל יעדער האט זיך געפרײט פון גרױסישמחה אז יער ’איז פוין אזא
נןראןכןהײט געזונד גיװאךען׳ ;עדערער איז/י^אפען זעהען דעם
װאונדער וויאדעם רבסזון איז געזונד ױוואךען פון אזא כךאנלןײט
מען האט גימאכט אגרויסין מאל צײט ביין״רב אין הויז ( אונ щ
איז;יווען ע1טחה וששון אין גאנצע שטאט מען האט אים ניפרעגט
וואס בײא אים האט פאםירט פאר ;ואס איז ,ער ,קראנק ןיווארד;
האט ער ניט או־יס גיזאגט ךען ״ער האט ך אךצו א גי^װאךען״^ז
ער וועט ניט זאןין  ,אונ דאס גלײכין דער רב האט אויך ניט אױ&
;יזאנט ווער״עש איז זיץ דאק^ער גװועז ךען/ער האט אױך צי
ג־שוואךען דעם שטש דאס,ער וועט ניט יענטךעכןין אונ ךאס איז
געבליבען אונפעװאושט .
עס איז אוועק {ילאפען נאך אהאלב;אר דער רב האט
ניטאן נאןד אנךעסערין שיתך אונ טען האט ךיא התונוז ;י?אכט
םיט נרױס £אראד מאס נוו־ געגבין,קאן  ,רער רב האט שוין גאר
יןאוי געסין אן דיא גאנצע נעשיכטע־־אינ אין אײניגע מאנאט ארום
האט מען אן ני^אנגען צורײךין דעם רבס טאכטער גרויסע שידונים
פון וו־יטע שטעט ןןיט גרעסטע ג?יךם אונ מיט רבנים , ,ענדליך
דאט יער בעישלאםין אשידוך פון אװײטע שטאט מיט אגכיךס אזרן
מיט אגרויסען לטין אונ אמי־חס מען האט ןימאכט אתנאים  ,אוג
אױף ;עכס מאגאטין האט מען אפ גילײ;ט ך א חתונה מען האט
זיך גלײך אנניפאננען צו ױכטען אויף דותונה מיט ךיא גךעסטע
פאךאד א1יף ךער וועלט .ךער ׳טמש האט זיך ^יט וויסענדיג
נימאכט פון דאס אלץ  ,ביז,עס איז גיקומען ךיא *ײט פון דער
חתונה האט מען אױס גע.ציךט.זײער אײן ;וזיסען ז_אל ?ויט ךיא
גרעסטע
ר׳ ל״ע
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?ךעסטע ןיירונג וואם נרר נעגיין זקאן . ,עס זײנען צו זאמען גיפאיען
פיל געסט פון פיל שטעט ארום אױף ךער חתונה  ,מיט ךיא
גךעסטע פאראד האט מען זיך צו } .יברײט א1יף דער חתוגח ו
עס איז<קומען ךער פע־שטיטטער טאג זײגען אן גיקוטק ריא
מחותנים מיט דעם חתן אונ מען האט זײא אנצינומק מיט גוױס
פאךאר  ,דיא חתונה איז וײווען זײ?גר גרױש ארטיג .
ליב שמש וואס האט זיןי ביז אהער ;יט וןיםענדיג ?ימאנט
איז אוועק צום בית דין שמיש אוג האט אים גיזאגט דא האט
איר צווײא נילדין אונ גייט צום רכ אונ זאגט אים אז ליכ ;ששש
דייז שמש
חתוגה  .דער בית
גיזאנט אז тער *װיל Vעס Тזאל זײן
האט
ז
“ |Т " | 1
I
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ווערט זײער פאר װאוגךערט אונ זאגט אים איך פאר שטײא ניט
וואם ת מײנסט דער מיט פײא דעם רב איז דאןד הײנט חתונה ,
פיזט דו טשוגע אדער 'שכ1ר וואש איז מיט דיר ח א ווײסט אלײן
ניט מאס דו רעךסט  ,םיין ליפער קרײנד זאגט צו אים ליב שטש
איןז פין ניט משונע אונ ניט שב1ר װעז איך רײד ווײס איך גאנץ
גוט וואם איןי כײד  ,איןר בעצאהל אײןז־ וףא אלע יידין גײט צום
רב גראךע אין חתוגה הויז א־נ זאןט אים ךאס עאס איןד האב
אײך ;יהײשען  ,ךער בית דין שמש כןלערט אוי־ף אלע אופנים ךיא
צװײא .גילךין איז אים זײער טײ^י אונ איז דאך גיגאננען  /ארײן
קומענדיג אין חתונה הויז איז^ער גירואױען העכסטפאר װאונךערט
זעהענדיג דיא פאראךנע ז.אלען מיט דיא בעפי־טצ^גען עי גײט צו
גלײך א1י?ין אן צום רב א־נ זאגם אים ליבער רבי איהר זאלט
אויף טיר .קיץ פאר איייל האכין וואש איןד ױאג $יר אנרישקײט
אױס צו ריידען ךק עאס טוט מען ;יט פאר געלר בייא סיר אין
אפאל גילךין גאנץ טי;ער  ,ליפ שטש האט ןיזאגט אז ,עי װיל
עס זאל זײן חתוגח  ,איך פאר שטײא אפילו ניט וואש ״ער 9ײנט
דער ^יט  .ךער רכ איז ןיווען זי;ער פעריי׳שט איז ״ער אץ פעס
גיווארען אויף ךעש ׳טטש אונ האט אים שטארק אנגעזידעלט אונ
האט אים ארויש גישטויםען דורך דער סיר מיט גךויש פזי1ן< לעי
שמש איז ;עפאך גיקוטען צוא הויז ?£יט אראפ געלאזינעש נאז
האט זער גיפונען װארטענךיג דעם ליפ שמש אויף א^שיבה ךער
שת
ר׳ ל׳זיי

ני ת דין שסש ךער ןניילט א׳־ם דאם״ער האט גיהאט גרוים $זי1ן
ער האט ^יפ פון ׳גזטוב ארויס געטויבען אונ דער צו זייער אן
^עזיףלט  .נוא מיין בעקוטער פךיינד זאגט ליגקע צו אים איהר
ןי ט נאך ףט לויז איהר מוזט נאך אמאל גיץ צום רב אונ אים
ןאןין ווידער ך א ףיר אוג איך ניב אײך וא$יר צוףיא דוכןאג^״־ן .
ךער בית רק שטש וויעוט צוא זקאכט אויף דיא צוױיא חר)א?ין
קמןענךג אבער דאך זאגט יער ’איך זקאן בשום אױ$ץ ניט ג״ן
צום רב אונ אים זאגין /וידער ךיא ועלבע.ךייד ר ק  %וועט ?ןיר
נעוױס געבץ גרויסע פעטיש  .אויף שלאנין פאר ;יכער איף »ײןז
וועט אײך אן זירלען
דאם יער וועט אייןז ניט שלאןין אונ אױב
איז.קײן נרויסע פײז  ,ךען צווײא דוקאטין איז יעצט געלד  ,ניט
אז 1לײכט פעךד־ינט טען צוױיא דוקאטין  .דער בית דין שמש
נעמט דאס געלד אונ.גייט צום רב ן ך קומט אױין ווײטער אין
[אל אונ גײט צי אים צוא אונ זאגט ליבער רבי איןז ױייס ךאס
איר מעט מיןד טט זירלק איר וועט $יר נאך ארױס װאךפין פון
שטוב אבער איןל בין א1יף אלץ צוא פךיךען ךען צווײא תקא?וין
צוא פעךךינען קומט יעדערין יניט לייכט אן  ,איך גנין געשיכט
ניוואךען נאך אטאל פון ליבקען דאס #ױ זאלט.זיף פאךטיג ?א?ין
צו רער חתונה ד־ען ^עס איז *שויץ ךיא צייט  .ךער רב ווערט
עטױאס רער'שו־אקין אונ ״עס איז אים עפעס אריין אין נאז ,אבער
ער האט .זיף־ ^ימאכט קוראז אונ ארויס/ישלאגין ךיא שלעכטע
ניךאננען אונ האט אים ניזא?ט איר זאלט וויסען ךאס א1יב איר
וועט צו ?יר ^אך אמאל קוטען װעט איר' געווים ,קריגען גישלאגען
ביטער אונ מען װעט אײך ארויס מאךפין  ,רו פיםט ווילע איבער
דײן פעךדינקט טיר פעי שטעיק מײן פעךגעניגען  ,וועסטו קומען
נאף אמאל דאן גאקוטםט דו פיטערע ;־ןלעפ וויא איך האפ ךיר
פייש־ ;יזאנט  ,דאהפ זאלפט ת נאך אמאל ניט קומען דען רו
וועשט פאר שןארין ארויס צי  . Пאיג .ער שטײקט אים ארוים
פון טיר מיט גרױס בזיון  .ךער שמש טיאגט זיך נעבאך אוועק
אונ גײט אהײם וױא אײן אכ נעטי^זפיטער ,יער קוטט ארײן אמ
געפינט ליבקען וואךטענףג״ א1ין» עתשובח זער יער צײלט איוש
דעט
ר ל״ש
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ןעם פ&ק וואם^,ער האט ו־יהאט פון רב אוג ״ער ך.אט אים פער-
שפראןין אז ;נר וועט קומען נאך אמאל וועט ^ער אים שלאגין •
§אר שלאגין זאלט איר נןײן טוךא ןואפין דען איר וועט טוזען נאןר
אמאל ;יץ  ,נעטט מיט ךעם צעטיל וואס איןז גיפ אײןו צו איהם
אוג ;אט אײןז־ פאר דעם נאגג צעהן דוקאטין אונ איןו האף אז
איר וועט ךעס מאל פעסער בעהאנךילט רועךץ  ,איר זאלט איהם
אפ ןעפין ךעם צעטיל'אונ זאנט אים אז'ליכ שטש האט ?יזאגט
דאס /גו זאל זיןד פאךטיג מאכין אין פיר וואכין ארום צוא מאכין
ךיא חתונה זער זאל ניט האלטין פאו גךינג אונ ניט ןאר געסין
אן ךעם צעפןיל * דער שטש האט זיך זי;ער גידוננען ^ער האט
טוךא ;יהאט פאר קלעפ אפער לסוף איז זער ךאך גיגאנגען אפער
טיט גרויס ציטעךניש ״עס איז איס אב גיפאלק ־שטילןער פלײש
אײדער זער איז אין ישטופ אויין , ,ער האט זיןז אפער גיטאנט
קייאז אונ איז אףין אין שטופ אונ האט גראךע גיטראפען וויא
מען פיךט דיא פלה צי־א ךןך חופה  .וויא דער רכ האט איהם
דער ןעהען מימ דעם צעטיל אין שטופ אריץ קומענךיג איז ןןן
אנגיפאננען אויף
נװואךען.זעער ןער שראקין אפער ראך האט
אים צו שרײען אונ איז גילאפען נעמען ךעם שטעקין אפער וויא
ךער שראקין איז זער ^ײואך־ען אז ^.ער האט ;יט ױקאנט גיין פון
^ךט.ןנר איז גיפליפען וויא אפעךישטײנעךטער^ער האט ניטגעןעגט
ףךען אגליד אונ איז ניישטאנען וויא אגעמאלינער פילד ^ער האט
ךער זעהען אז^עס האלט מיט אים שלעכט האט^ער אנניפאננען
צו שרײען יעס איז.גװואו־ען אגר1יסר לאךעם אונ אגתיקר געטוטיל
אץ שטופ מען האט גאר ניט געװאוסט װאס ךאס ןאל פעדײטין
עס איז גיוואךען אגך1יס געױײן מיט אגעשרײא יעךער האט זיך
ניװאךפק צי אים אלע ניפעטענע געסט מיט דיא מחותגים וואם
ן״נען ךאךטין גױוען  ,םען קאט זיך ניט {;קענט פאר װאוגדעךין
אויף אים אוג אױף ךעם צו טרעפין ^עס איז;יװאי־ען א'שרע;קליבער
געשרײא אונ א;אמער אפער ״עס העלפט.קײן 1אך ניט מ ק ,קען
אים פון אךט ניט ךיךען  ,דער רב האט ןציט אפיטעיע ישטיטע
;יןאןט צוס ישפ׳ש ױיט אוועק צו ליפען אוג זאגט אים אז איןז
חאכ
ר׳ ל־ש

חאפ נץאגט אז ןיין וואךט װעט ,עךפילט װערין .
ךער שטש איז מיט גר־וים פרײר אוועק  ,ארםטין וױיל ?ך
איז טיט גאנצע בײנער פון ^טופ אהיס  ,צווײ^ין איז,ער דאך
גיגאנגען מיט אטטע ת׳שובח געוויס וועט עי נןריגען פון ליבען
אמטבעה , ,ער איז איועק גילאגןק אהיים אונ מיט גרזיס פריידק
איײן אין שטוי אוג האט גיפונען ליבען . ,ער האט איהש איןער
האט ניט געװאוסט וואם ,עס
גיגעיין ךיא גוטע תישוגה האטש
בעדײטעט .זײנע ׳נזליחות אינ וואם ך א תישובה איז .
בײא דעס רב אין ה1יז איז גיווען דיא פאךװאוגךערונג זיי״ער
גרױם  ,ןל_ײןז וויא דער ישטיט איז אר1יס איז גיװארען ךער רכ
פךיש אונ געזונד אונ איז גיקומען צו אלע זיעע ה^עפטין אנער
;א^ער אונזאגט צו
געוןײן ארנ
סיטאשךעלןליכען
איך בעט אײך אז איר זאלט
מײנע ליבע געסט
יעס ,קאן _קײן חת־נהניט מער
פאראיפיל האגין
וואס אויסצו זעצען
ארף אייך
ניטח׳יו איך האב
נור איפער מיץ אײגענעם אום גליק  /ע״ב יקענט איר זיך געזונטער
הײט §אךען צו ה1יז  ,וױא אלע מענישין אין שטי־ב האפין ךע1
הערט אזא שךעקליכע זאך ,איז ?ײא אלעמען צו בךאכען;יוזארען
ךיא העךצער וױא אשטארכןער דונער וואלט אכײן אין קטופ אונ
וואלט אלי׳ן צו בױאכין  ,יעךענם איױגען האפין זיך טעפינט וויא
נןטאלען זעס איז גיװאךען אשרעכןליכער ;אמער אונ אנעוױין אונ
מענ^ין וואס האניץ זיך א?ו געפרײט,
ךיא גא;צע הויז טיט
אונ ךיא גאנצע שטופ וואס איז ישיוין ןיווען טיט פאראד פון אזא
צײט אן האט זיןד אום ;י^ערט אין אישרע־ןליכען טרוע<ר ;יס אייז
ןיווען שיעלןליך צוא זעהען דעם טרױער מיט דעם אונטוט װאס
ראךטען איז גיווען עס ,קאן אבער גאר גיט העלפין ךעוי ;אטעי
פרן /צטוב אונ אלע ;י׳טרײען!ײנען;י;אננען וויא אין װאלך ארײן
!ײא ןיאבין זיך {יזע^ינט ?יט ןרויסע טרעךין ׳ ;יט אײן םאל האגין
התן בלה ;עסאלי^ט ניץ אפ ^ייד נעטען זיןר אײגע פון״ ךיא
אגךערע ךאם מען האט זײא קזיים ךערמינטעךט אונ ךיא א־מגליק-
ליכע טהותנים האפץ זיך געפוזט אוט^עךץ צוךיק אה״ם אין יעבע
שטאט
ר ל״־&
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׳טטאט מיט גיויםע שועכןליכע טועו־ין אונ וויא אפגעשהיםענע .
ד־ער רכ האט ארײן געפיךט זײן טאכטער מיט ךיא פהיא
צו זיןז אין ציטער אונ זאגט צו זײא מיט ’אפיטערין געםיט מיין
ליפע פלױא אונ מײן טײעוע טאכטער איר זאלט אויף ?יר פןיין
§או איפיל גיט האפין אוג זאלט.קײן פערדרוס ניט געמען ו איר
זאלט זיןז ניט נעטען דעם לעפץ ךאךיפער איך מוז אײך ענטדעקץ
ךיא געשיכטע איז אז , 1איןד האפ אנךעךש מײן זון ניט טקאנט
ךע$ױן סײךין איך דואפ נעטוזט ליפקען דעם שמש צו זאגין ךאפ
איןד וועל דיך אים געפין פאר אפרױ האט יער אים געזונר ;יןןאכט
צי מיט כישוף אדער מיט סטלות פעו־שטײא איף .ניט וױא ?גר
האט אים טהאלפען  /נור .איך האפ געמײנט דאס ״עס וועט פלײפין
אין פאךגעסענהײט ארג ״עם וועט זיף אז 1פאר איפער נײן ,אפער
יעצט זעח איןד אײן ךאס זעס העלפט _קיין זאןז ניט אונ איך טוז
ךיר חתונה מאכין $יט אים  ,דארום פעט איןד ךןד נאןז אטאל
 р зליפע טאכטער פעךצײהע ךיין זינךיגק פאטער  ,אינ ערפיל
טײן צו זאג  ,איך פאר שטײא ךאס ^עס איז ךיר צועזווער צוא
ןגרטךאגין אזא פאךטיא  ,מיר איז ךאפ אױך צו לאשט ךיר פאר
צושטעלץ דײא געשיכטע  ,טר ; пעהםט ד־אך מײן ליפע טאקטל
ךאס יעם איז אש^ראף פון  плгליפען גאט צוא געיעױקט דארום
טוזען מיר פאר ליפ אן נעמען אונ לײךק מימ נעדי־לד ,אונ בארױף
רײךענךיג האט ער זיןד שרעלןליך פאך;אשין מיט טךערין א־ג דאם
^לייכין זיץ פרויא איפער הויפט זײן טאכטער האט זיןז שרענןליך
§אך4אןדער ;;קלאגט ךאס יעש איז פײא איהר.קײן כוחית מעהר
געפליפען פון גרוים ;אטעךין אונ,קלאנין  ,אום זאנסט הא?ין אירע
^גלטערין פאר גיראכט ך א צײט איר צי טרײםטען עס האט אפער
נאר ניט גיהאלפען  ,ױא האט נאר גיזאנט ךאס אײן טרײהט װאלט
איר זײן ווען דער ליפער גאט ױאלט זיך אויף איל ךער פארעמען
אונ איר פון ךער װעלט צו נעמען פאר דער חתונה  ,זיא האט
ניט טנעפין ניט ?יטרונהןען ךיא נאנצע פיר וואכין זיא איז טר
^יזע^ק״אונ ^עווײנטי איױף איהר זעלטעגעם אומנליק  ,אויך רער
רב טיט 1ײן הױזי געןינד .ןײגען ארום געאנ;ען וויא צוםישקע ;נם
איז
ר׳ ל״ש
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איז כןיץ פכײא מוטח פײא זייא אין ר1יז ניט גיזעהן ניוואיען4
אין ;ענעטהײל איז גיווען פײא דעם ליפ ששש ^עם איז
;יווען פייא אים אע ? 1תז ןדולה ,ער איז זיך גילעגין אין פית הםדלש
ןויא {עוױיניליך אונ האט זיך גאנץ גיט וויסענדיג {יעאכט אױף
יאס וואס ,ער איז אחתן  ,דער רכ האט נאך איוע געגק אוױ^ד
נאך [עשיכןט (נאך ליפ שט׳ש) האט איש ניןעטץ זיצין אונ' איפ
אױס ןיפרעןט אלץ א1יב זער האט,עלטערץ אונ א1יב,עי,קען ע?עס
לעתען  ,אפעל ״על האט אים ניזא?ט דאס יעל איז נןלײנעךתיט
אוועק פון זיעע ,עלטערין אונ אין סךר האט ?ען איט אויך װײנינ
{יגעגין  ,רארום ״קען איןו ניט אונ טײש ניט װאי ©יינע /נלקעױן
[ײנען דען ,קלײנעךהײט האפין ?£יל שײגע ,על^ערין ?יט' ארעטע
לײט פון שטאט אוועק גילאזען  ,אונ איך ױײש ;יט ווער זיי־א
דינען אונ װאו.זײא זײנען אונ מען האט זיף סיט מיר ארוש גע•
שלעפט פיז איך ?ין אהעמיקוטען אוג פין ךא פעךפליבק  .ויער
רכ זאנט צו איס מײן ליפ .קיגד וואלט נ\ט מעןליך ןיווען אץו
זאל ךיר אשענעלע 3לח אויש זוכען אונ איןו וועל ריר ;אך געפין
דעל צו פינןז הוצךעךט דוקאטען אונ דו וועןוט 3אקומען גדן אויןו
 нуפיל ,וועשטו ךאך ,קענען גוטע {ישעפטין מאכען אונ װעסט
^ליפלין זיץ וואש האסטי• ^ייטיג טיין טאנטער §אל אפלױא איך
וזעל ךר אצ־אישען' ^עלד ניט ^עפין איני נןעסט א1יןו ליט  /וואש
װעסטו טאז נאך ךער חתונה פון וואנען װעסטו נעמען צו עשין
ךען  6אר.רןין שטש אין כית הטדרש וועט סען ךיך שוין א1יך
ניט ןזאלטין  ,אויפ דו וױלשט מײן.עצה פאל^ין ?עט איך ךןר לאז
גןיר ^פ פײן צו זאג אינ זײא שיר מויחל עײן האנר♦
ניץ ! נײן ! ״עגטפעךט אים ליפקע ךער שטש מיט א^ײזער
^וען איר ,זאלט מיר נעפין פינף מאל הונךעךט ט ױן^ד תק א טק
ךעל איך אײך ^יט אפ לאזען אײער צוא זאג« אונ װאס איהר
שטלאישעט ^יןד טיט אלע שלעק זאנ איןז אײף אז איך שלעק זיף
§אל _קײן ןאך אין לעל וועלט  ,ךען ,דעל ;אט װאפ זעל שפייזט
אלעמען וועט געיויש ג^יך אױך גיט הןעךלאזץ  ,אונ איך זאנ אײך
נאך אמאל אז ןגש איז אוט זאנסט »י;עלע לײד ו\אש איל 3אל
גד ײ^
ר׳ ל״ש
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נרײנ,צט !־אךיוןעל  ,איי ןועט זעס 3ײא  4יי ® אי .קיזג עלי ЬЧ
פױעלי־ן  ,נװ־ ריןט זיך אץ פיר וןאכין ארום אױף ךותמח • ך עי
רב״;עהט אז זער האט נאו ?ןיט זיי;ע ךײר ניט אויס {עהיןט זאגט
ער צו אים וױיגינםטיגם טוא קיר ךיא אײגצינע ט{1ה אונ זײא
מער.קײן שטש ניט  ,אונ 1ײא פייא מיר אין הויז איןז וועל דיר
בענןלײדין מיט שײנע נןלײךער וױא אנשטענדליך איז ®אר מיר ,
איןז וועל ךיר געןין ןנסין ון־אס ת וועסט פעךלאנןען ו איך ייעל
מיט ךיר לעךנען רז זאלסט ניט .זיין אונוױסענד דען ;גס איז מיר
אגרויסער פןיון װאס די 4־זט אזו גראפ  .נײן ליפעו רבי לןידער
וואס איר נןענט בייא מיר ראס אויןד ניט פױעלין , ,ענטפעךט איפ
ןיץ חתן רק איך מוז גאך פייא &יץ ארבײט פלײפען אונ אױף
רעם /עלפין ארט אין פית הטדרש איך שעם זיך דער 9יט ;אר
;יט  ,אונ איןד פעט אײןד דאס איר זאלט זיןד אויך ניט שעסען
קיט מײנע שמשות אונ האט _קיץ פעךךהס ^ואס איר נ)ענט 5ײא
מיר נןײן זאך פױעלין ךען איך מרז פײא טײן אדויייט בלייפץ ,אונ
[ײט אײך געזונד איןד טוז גײן אין שול ארײן ךער עולם קומט
שוין ?אלד צו מערב אוג איך חאפ נאןו.קײן ליכט אנגעצונךק /
אונ ךאס ךײךענדיג איז ;נר ארויס פון רבס הויז  ,אונ ךער רב
איז ןעגליבען זיצען ז.י;ער טרױערינ אונ פעך?ןיפט אין ^ידאנכןען ׳
?יבעו־שט וואלט םײן זון נישטאךבען אײךער איך זאל הא?ין אזא
פינצטעךין ^עלטער  ,איך נעם מיין אײג^יגע ?אכ^ער ’אוג מאך
איר אונגלי?ןליך׳ זער האט זיך ניװאונשען ךעם טויט ךאס,יער זאל
{אר ניטיךער לעבין צו זעהען ךיא ?ינצטערע חופה י אבער װאס
כןען,עס העלפק וועמען גאט ב״ה וויל^ער ןאל לעבין מוז ראך לעכץ•
מײנע ליבע לעזער זעס איז שוץ ן ײט מיר ז,אלין זיר י עי
טאנען אן ךיא אלטע אומגליקליכע פאר פאלג וואס מיר האבין
!ייא ױלאזען ווײנענךיג אוג $אר געוויס טײנען זײא נאןד אויןו
;עצט דאס איז ר׳ קלטן ןלט זיין פװיא וואם טרױערין נאןר זי;ער
אײנציגען זון וואס ןייא האפין אים אליץ פעךיאגט פון ןײער חױז,
ניט איץ מאל האפץ זײא חך^ה ;יהאט אכער אומאנסט איז גײוען
זי;ער מיה זעם איי ;יט גיווען צוא הערין פון אים  ,זײא האפין
?"!
יי ר־יש
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נןיין $ום ,יךןןח גיותאט אזו וויא אין וואםער אריין  ,ךיא או־עטע
לײט וואס האבין אים טיט .גינוטען חאיין פאךכט {יהאט מער צו
קוטען אין ךיזע עןטאט דאס ךעו ג?יר זאל זיך צוא זײא גיט
טישעפין װאו זײא האפין זײער קינד גילאזען  ,דאדוךך האבין ז.ײא
פעךןראכט אין טר;1ער אונ אץ ,קלאנ  ,אױף דער וױיםער װעלט
האט מען זײא ניט גיזעהן ארויס קרמען  ,ךאןד איז זײער האנךיל
גוט {יגאןגען דוךןד זײערע ,עטליבע מענ^ין וואס איז' ?יווען אין
נישעפט  ,ךען זייא אלײן הא?ין זיןז ניט גע^יישט אין גיישעפט .
עס איז גיווען אײן פךײטינ גךאךע איז גץוען;ןײער אישײנער
^מער טאנ ױאס אלע האבין זיך אין שטאט זײער געפרײט אויסער
ךיא ג־אר פאלג האיין פעךבראכט דעם טאג אויןד אין טר;1עד׳
עס איז גךאךע פאר בײא זײער פענקטער ױװען אחתונה  ,זייא
האבין זיןו זימיר פאר קונןט טיט טרערין אין דיא אוינען ןויא ךיא
פאר עלטערין זײגען גיגאנגען א1יף ז״ער .קינדערם חתונה מיט
אז 1פיל פרייךין  ,אונ זייא האפין ךער זעהן וויא מען פירט אפאר
נןאלג צו ךער חופה ךיא האןץ האט זיך זייא פאווענט האפין
זײא פיל טרעךין פעךגאםין  ,זע?טו מיין §אן וויא גליכןליך זײנען
יעצט ךיא /נלטערין פון חתן 3לה וויא ז_ײא זײנען פרײליןד  ,וויא
גל בןליף ױאל^ין טיר גיווען ווען מען װאלט שוין אונזער זון צו
ךער חופה נעפיךט ,עס וואלט ךאך שוין יעצט צײט גיווען  ,ד־ען
ער וואלט ךאןז יעצט ןךאד צוואנצע יאהר אלט גיווארק  ,דיא
אלטע האט ךף ?ןיט טךעךק בעגאשין דאס זעהענדיג ; ”,א זאנט
צו איר ךער מאן ןויא פיל געלד וואלט איך סיד טלאזט,קאכן^ין
אויף זײן חתונה  ,געדײ^־סט רו ךעם ברית וויא  Цמיר האפין
ךך געפרײט וױא פיל האפ איך זעם ךאמאלס צי טײלט צדזקח ,
איך װעל מר .װײזען ךעם צדקח בוןד צעהען טויזענד ךענךלאן.
איז פאר שריבען אץ בוןדנאיז צו טײלט ;יוואךען דען האפין מיר
איז
כןײן זיץ ניט  ,נור מיץ ליפע פרויא דו זעקט ךאןד ךאס
אז 1פון גאט פעשטיטט אונ אנטקעןין גאט ז קק םען ניט גיין וױא
ער מאפט מוז מען צו פךיךען זײן אונ מען םוז מקפל פאהכח זײן
פע^טימט  ,ךער פײא האפין זײא ^יט נוײניג טרערין
אלץ וואפ
"йй
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פאר נאםין זײא האפין אזו פיל געוױינט ךא&י זײא זײנען אן
פוחות געפליפק  .פלוצלונג האט ןיך ך א טיר ױעפינט אונ ״עם
איז אליץ אײן אלטער ןןאן פײא זײא אין ןיימער אונ זא;ט צוא
זײא ליפע פרײנד דא האט איר אײן פךיף אונ לעןט א־ם גלײןז
אוים אונ ךערפײא כןערט ןןר זיך אום ארג גײט גלײך אוועק זײא
האכין אפילו .קײן צײט עהאט צו פרענין װער יער איז אונ פון
װאנען ;נר איז  ,זײא פלייפען פײךע דער שראר)ין אונ ר׳ קלטן
נעמט ךעש פריף אונ קוקט אכןלײנע ווײלע אונ פלייבט חלשיות
ף א פרוי האט אנגיפאננען צו שךייען ״עש זײנען צו זאטען גילאפין
מענ׳שי[ טען האט אים קוים אפ מגמינטעךט אונ וויא טען האט
אים שױן אפ געטינטעךט זאנט ״ער ציא זײן פרױא מײן ל־פע
פרויא ^ורעק .דיןז .ניט אונזער זון לעפט אוג ךאס איז זײן בריף
אונ לעזט איפער ד־עם פריף מיט ךיא ווארטען , .מיינע ליפע
איר זאלט קיימען צו מיר אין
אײף זייערדאס
שטאט י טוניס אונ אױפאיר
חתונח איןדיא
װײסט ניט װאו ךיא שטאט טוניש ליגט זאלט איד״ר לאזין ך א
פעךד גײן זײא וועלין שוין קומק אין ךער שטאט  ,איר פוויי^ט
ניט ארױש פאךען פרמיר וױא דאנערשטיג אווענד וועט איר קומען
פרײטיג צו ךער ךעכטער צײט  ,נור איר זאלט קוםען אנשטענךג
ךען איך האפ אישיהך וײטאן טיט ארבס אטאכטער  ,זײט אייך
נ־׳גזונד פון מיר אײער געליפטער זין וואס האפט אין קוךצען טיט
אײך ךף צו זעהן ליב כ״ר קלטן“ .דיזער כ־ןליינער פריףה אטגיט
ווײניג פיײדע גיטאןט אין ר׳ קלמנס הויז וויא אמאל פײא אונזער
גיזאנט אז ױסןןן לעפט׳זײא
?רויש פרײד טען האטפיל
זיבען טענ מיט
צדנ)ה צו טיילט . ,לעש איז ניררען צוטישט טךעךין מיט פיײרען ,
איינ האפין ^יט אונגעחלד געװאךט אויף ךעם טאנ  .דער ווײל
חאט מען ןיך פאךטיג געמאיט צו ךער רײזע מיט ריא טײעךסטע
עאכליט אונ משקאות טען האט זעס פאר פאײט אין אפור טיט
ךרײא פערד אײן נע שןאנט אונ ?גם האפין זיך אר״ן {יזעצט
ר׳ קלמן מיט זײן פ־ויא אונ א־־נער פון זײנע נלאוונע פ־;קאשצ;קעס
אוג
ר׳ ליב שט־ש

אוג מען דןאט ;ילאזען ך א פערד גײן װאו זייא וףלען  .פייא ךעס
רבאין ד1.יז איז גיווען טרױערינ יעךער האט אין אבעזװךעיין ווינהעל
נעװײנט ךער רב חאט גע'ש;קט נאך ליב שמיש אי־ם פעטץ ער
זאל אם װייגינסטענס אנאנאדער בגך אן טאן אפער ער וויל גאר
ניט הערין פוין אניערע בנךים ׳ האט ךער רב נעפאןד געוױיגט
אויף זיץ נדױערינען געטיט  .ױט לאנג האט נידױערט פיז ״עס
איז ?יקוטען ךיא שעהפון ךער חתונה ,עס האפי־ן זיף־ צו זאטען
גילןליפען דיא גאנצע ישטאט.
£לר<לונג איז איײן ני־גןארען אין הויף אקארעט מיט ךךײא
פערד אונ האט זיןז אפ נישטעלט לעכין פאראתעם אײנגאננ ף א
מענשין פון וואנען זיינק ארײן צום רכ אין שטופ  ,ךער רכ האט
זײא ;יזעהן אפער ךיא הארץ איז אים גיװען שטאךק פאר פיטעךט
האמ ער זײא אפילו _קײן שלומ גיגעפין ^עד האט געמיינט דאם
זײא ז״ייגען פון דיא רייבע ישובג;קעס מאס נןלײפען זיך צױאמען
פייא אים אױף חתונה♦ .זײא זײנען גךאז־ אין זאל אךײן װאו
ךיא חתוגה  ,ךעם ךינער האפין זײא גילאזען פייא ךיא פוד ׳ ךיא
«אלין זײנען גיװען פול גיפאלןט ט*ט מענשין מען שצ־ילט מען טאנןיט
זײער שיץ  ,זייא וױלען שױן זעהן רעם חתן װאס ךאם איז פייא
זײא ךער .עינך אפער עס זעהט זיןד.קײן חתן ניט  ,זייא ג״ען
צו גראךע צום רכ אונ זאגין ^ים מזל ט 1ב מיט אפיײליכע מינע
זײא פךעגין פײא איפ װאו  нуךער חתן  ,ער ענטפערט זײא אוג־
מוטהיג איר ױעט אים שוין זעױ.לן פײא דער היב-ח  .זײא «ילײגיין
שטײן וויא צו מישטע «ייא ךײנל,ק פײא זיןז־ גאט ווײסט וואס
ךא איז  ,צו האט טען זײא ניט פעטךאגין  ,נור זייא שטײ־ען אונ
שוןיעען זײא וועלין דא זעהען וואס ךא װעט זײן  ,אלע מענשין
קוקען אן דיא פרעמדע אגכײז/ננךע מיט פאךװאונךעתנג א1יף
זײ?נרע שײנע לןלײךער אונ אױף זײער העךלינע געשטאלט מען
זעהט ךאס זײא ז ײנק פון גרױט אנזעהען ן אך וױים .קיינער ווער
זײא ז״נען  ,פאר געוויס פאךען צו .זאטען §ײא דעם רכ אױ,ש
זײן
חתוגה אלע :שובנינןעם פרן גאנץ געגענד פאר געוויס מוז
ארײכער יי'שוכ.ניק פון אווײטען ארט וואס ^ער ,איז אונבע.קאגט ,
װאס
ר׳ ל״ש
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וואפ.ער איז אויך נעקוטען צום רב א1יף חתונה «אנין זײא אײנער
צום אנךעדץ , .ךער ווי־יל איז ;יקוסען ך א צײט* ךאפ מען דאךף
צו דער הופה נײן  ,דער רב נעמט נעבאןו גיק מיט אנרויס געװײן
אונ זאנט צו זיעע נעסט קוטט לאמױ ניץ נאך דעם חתן■ ער
גײט פרי^ר אונ ךער גאנצער עולס גײ/גן גאןז  ,ךיא בלי זמוים
'שפילק אונ אלע קוקען אויף דעס רב טיט אוים געגלאצטע אויגען
מאו ^ער ?יךט זײא  ,דער רב גײט אוג ״עם נךעכט /יןז אים דיא
מיט
פיפ גײענדינ , ,עם וואלט זיןר אים ?גפעגען אגרופ װאלט
^רוים פרײר ארײן  ,עם איז ,אים גיווען ביטער וױא ךער טויט ,
דער פרעטדער ^ייט אים נאך ער וואלט שלין נעיין .גיזעהען רעם
חתן נאןד פךיער וויא אלע  ,פאךװאונדעךט קונ/ען זייא אײנע אז־יף
ך א אנךערע עאס טוט ןיך דא ? דער רב גײט גראד צום פיח
הטדריש אונ מאכט לױז ף א טיו־ פאר אלעמק אריין צו גיץ  ,וױא
ער גײט נאר אכײן אין טיר האט זיןל דיא טיר געעזוױנד צוריק
פארמאכט . ,ךער רב  кррזיך אום דער יעהט ער וויא קר אוג
;אך אײן אלטער ױד זײנען איײן  ,ךאם איז ךעו פךעטדער אויוח
וןיל אױף מאכין ךיא טיר אױץ צו הפין
אונ וױיטער ״קײנער ׳
אלעטען  ,אפער עם איז אופזיםט ך א 9יהע טען יקאן דיא טיר
$יט איויף מאהין ־ .וויא ךער ^ראםען ןײנען אלע געפלינק עיטײן
ןויא זייא האפין ךער זעהען אז זײא כןענען ניט ארײן  ,מיט אונ־
ןערולדט זײנען זײא ניי^טא^ין הינטערין טיר אונ ;עעארט אויף
זײער ארוים קומען  .דער רב טיט דעם אלטין ?ןאן וואס זײנען
^רײן אין גי ת הטדריש זיעען אויןד גי^טאנען מיט נתים פעו־װאונ-
רעהגג אונ קונןען אין אלע !ײטין פון בית המדרש אונ ךער חתן
ןעד»ט זיך ;יט  ,נ אי דיא העךץ פון אונטער ךעם אױבין עפעס
אנ^ל  ,זײא גײען ארוגטער הינטער דעם אוי^ין אזר מאפט זיך
לויז אוגטער «ײא אײן טיהר ׳ רער רב האט באטערנןט דעם אימ-
בעקאנטין הײל • .ער האט זיך עטװאם איבער ןילןלעךט ביז זייא
זיי־בעל אץ הײל ארײן פיט גרױם פחד  ,אבער וויא זײא זײנען אין
הײל ארײן איז זײא פאר 3לענ,דיעט ניווארען ך א אויגען פון
ןרױם ליכ^עקײט אונ לויטעיקײט  ,אין אוןײלע ארום הא3ין !ײא
קויפ
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קױם עטוואס ציפןאנט ,עפעןץ ךיא אױ^ין  ,דואבין«ייא זיך ארופ
ניזעהען װאוזײא זײנען דא  ,דער הײל איז פון לױטער נאלך אוג
טײערע די^אנטץ גיזעצט ,אונ,עס שטײן צעהן גאלךענעעטולען
ארום אגוױסען גאלךינעם ?ױ׳ט  ,אונ רארויןש זײנען״ןיזעסיןיצעד׳ן
גרײז נראע לײט מיט ספרים אין ךיא הענד אונ מען לערינט ,
דער חתן זיצט אויפען אן אוג זיין געזיכט פלאמט איהם וויא
אפלאם פײער  ,זײא זײנען עזיעור טויט געפליפין פון שרעק  ,וויא
זײא זײנען אריץ האבין זיך אלע ןלײך אןייף געהױביןי אונ הא?ין
גיגעפין אגע^ןרײא ״פוובים הבאים“ מזל טוב אייך מחותנים  .ךער
חתן איז נלײך צו גיצאנגען צי זײן פאטער אונ איז אים ארויף
גיפאלק א1יף ךעם האלו קו׳שין מיט אנרויס געווײן אוג האט צו
אים ניזאגט מײן געליפטער פאטער איך פעט ךיןד איפער פאר אלע
מענשין וואס זײנען ךא אז רו זאלסט אקש מיר.קיין פאר אי?יל
גיט האפין וואש איך האכ דיך זא כ*יל מצעוי גיווען דען עס האט
געטוזט אז 1זײן .ךער פאטער האט זײער נעווײנט פאר גרויר
?רײד  ,דער נאך איז ער ארויף גיפאלען זײן מחותן אוקין האלו
אוג האט אים געקישט ארג איןער ניבעטין ער זאל אויף איהס
נןיין פאר איפיל ניט האפין וואס ער האט דוךך אים אז 1פיל צער
גיהאט  ,דאן האבין זיך ךיא טהותגים זײער גןרײנדליןד צו קושט
אוג עס איז ךאךט גמוען פרײד איפער פרײד  ,דיא מענשין וואם
זײנען גיווען אין הײל האבין ארויף .געלײגט זײערע הענד אויף
דעם התג׳ם זקאפ אונ האבין אים גיבענטשט  ,נאכהער איז דער
חתן מיט בײדע מחותניס אהיס פין הײל זײער שײן אן געהןליי־ד׳
דאס געזיכט האט אים געשײצט וויא דיא זון  ,אונ בײדע טחותנים
זײגען אים נאך גיגאנגען מיט גרויס פךייד  ,זײא זײנען ניקומען
צו ךער טיר ,האט זיך ריא טיר אליין אױף ניעפינט אונ זײנען
ארױס פון פית המדרש  ,האבין זײא גיטךאפען ךעם נאנצק עז־לם
ווארטעגךיג אויף זײא טיט ךיא גרעסטע אוננעתלט  ,וויא אלע
מענישין האפין דער זעהען ךעם התן האפין זײא אנ;יפאנגען צוא
קןנ)ען אײנער אויף ךעם אנךערץ אונ װאונדעךין זיןו  ,איך גל1יפ
^ ךאס איז .ליפ ךער שטש' רופט ןיןז אײנער אפ  ,װאס ךעדהט
דוא
ь л,׳»«м
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 пנארעיקזגןייט זאגט דער צװײטער צו אים ,וױא קוטקטו ךארויף
ךאס ךער רב זאל טאן טיט ליב שמש  ,אונ וױא קוטט ליכ שמש
צו אזעלכע טהייעױע קלײךער  ,אונ צו אזא ליכטינע געזיכט• וואס
כןען איך ךיר העלפין  ,זאגט ךער ךריטער ער וױיסט א1יס פאךט
וויא ליפ שטיש  ,רו זעהסט ךאף אז מ ק ך«אט אים או־ױם געפיךט
פון בית הטדריש  ,קוךץ זייא האכין ןיןד ניט נעקאנט פאר אײניגען
טיט זײער שטרײט  ,אונ זײנען געפלי^ק אין פעךצװײפלוננ  .ךיא
פלה טיט ךיא רעפעצין האפין אים אױך גיט דער ,קאנט אז ךאס
זאל זײן ךער זעלביגער  .נאר זײן מוטער האט אים ;לײך ךער
ר) אנט  /זײנען ז.ײא ןיך ארוייף וײפאלען אױף דיא העלזער  /אונ
האנײן שרעכןליף ןעוױי^ט פאר גרויס פכײד  ,דער נאןד איז מ ק
ןיגאננען צו דער חוןה טיט ךיא גרעםטע ןאראד אין דער װעלט .
אויף טארגין דאם איז גיווען שבת האט טען געלאזט פע־
כןאנט מאכין אין גאנצע שטאט  ,ךאם אלע יזאלין קוטקנאןדךעש
ךאןונען אן אײן אויסי פלײפ  /אונ יעס.זײנען אױך וױרקליך וײקוטען
יי א גאנצע עזטאט צום רכ ׳ עסאיז ?ױועןאלע ציטערין פיל
{עפאכןט  ,טען האט ןיגוטק ךער לאנגק פון ך א גרױםע פור
אלער סאנד ט׳טקאות טיט פעךןײ^ין  ,זײא הא?ץ צײט ןײןןף
לע?ין;י ט גיזעהן אןעלכע מאבלים< $ען האט גיגעסין אוג גיטרוג־
נןען לרו־ב  ,דער נאך האט ןיןד אנידער גישטעלט ךער ח תן,י אמ
האט אנגיפאננק צו זאגין אךרעזה עס איז ?יווארען ליקטיג ךיא
ןאנ^ע שטופ פון ךיא ליכטי.קײט פון זיץ געזיכט  ,עס האט אן
;ינןאנגען צז שײנען וויא אהעלער פלאם ןײער  ,אונ.קײן םעגש
האט ;יט אנלפאננען צו פעךשטײן אײן ;ואךט פון .זיעע תורה /
אזעלכע.קפלה האט יער געדך^ת  ,ךער רב אלײן האט אויןד ;יט
פערישטאנען  ,דאןד איז פאר גע^סא^ײט בײא אלעטען קיעור ך א
בוחות א1יס .גיגאנגען ןייא האפין אןיין ניט געװאוסט װאו זײא
ך; ען אין דער וועלט צו לעפין זײא אךער זײא זײנען אױףיענער
וועלט  ,מען האט אזו פעךבראכט ןיבען טעג טיט ךיא נרעםטע
פרײה םען האט ;ינעסין אונ גיטרונ^ען אוג פײא ךעם טייש ^יל
תירה ניזאגט  ,א״יר האט מען פיל צרקה אױס געטהײלט  ,מען
האט
ד־ י1״,־'
-
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 0אט ,ף^ויג גע^אטין $עלד מי^ין הױפק ןאר ?יט צעןױילם עט
»  гניװען ךיא נא^־ע ^ א ט ;ויא אײן ®אנץ מען האט !יך
ןעפרײט ?יט אלעס צו זאןןען מיט תורה אוג $יט נבירות  ,ך ק
עסי איז ניט ווײנינ נעלד ן ק שטאט ארײן  ,ךען §אלד נאך ךיא
זיבען ^עג פון ךיא חתונה האט גלייף רער נביר ר׳ קלמן איבער
געטראןין 2יץ גאנצק גישעפט אין ךיזע שטאט צו ליי רעס זון׳
(ואס ער האט אץ ךער הײם ױקאנט פאר קױפען האט ער פאר
קױפט  ,אונ ךיא איבעךינע האט ער צו שאננןק זײנע מענ^זין<
אונ ער האט זיך פאר לעבט זײנע לעצטע ;אהרען מיט זײן פרױ
$ין נרויס פךײר  ,זייא האבין גענוג נקת ניהאט פון זײער ליגען
זון  .דער רב האט איהם געװאלט באלד נאך רער חתונה זיין
שטעל איבער נעבין ׳ אונ ער זאל װעךין אשט׳ט ש^אט איהס .
גײן זאגט ר׳ ליב צו זײן ^ווער וויא לאנג איר וועט לעןין ײעל
איך היר גןיץ ו ב מערין ׳ פײךין אז איו־ וועט אויס לעפין עײעיע
הונךערט אונ צװאנציג יאהר וועל איך רבנות היר אן נעמען ,
אונ אז 1איז ניווען אין א^ײט $ו ט זײנען זײנע עלטערין אפ גע־
שטאחיין  ,אונ ןאם נלײכען ךער רב איז אױןד נעשןזארגין  ,דאן
איז ער געבליבען רב אוץש זײן שטעל אבער אן שןירות  ,דען
ער איז גיווען נענוג רײך  ,ער האט צי טיילט זײעו־ פיל צדקח
אונ נמילות חסדים אן אשיעור  ,אונ האט ןיך פאר לעפט [ײנע
יאד<ען ?לי^יך ^יט זײן ^רויא אונ ,קןרער ?יט ^יל קוײד,

